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Шановні	  батьки,	  
	  
Співробітники	  Рідної	  Школи	  Лос-‐	  Анджелеса,	  Корпорація	  (далі	  Рідна	  Школа)	  вітають	  вас	  і	  вашу	  
дитину	  із	  новим	  навчальним	  роком!	  Ми	  з	  нетерпінням	  чекаємо	  на	  можливість	  показати	  дітям	  
українську	  культуру	  і	  мову.	  
	  
Шкільний	  розклад	  і	  години	  роботи	  
	  
Школа	  працює	  щосуботи	  з	  вересня	  по	  червень	  з	  9	  ранку	  до	  1	  години	  дня.	  Шкільний	  розклад	  
можна	  знайти	  на	  веб-‐сайті:	  RidnaShkola.com	  .	  Будь-‐які	  зміни	  в	  розкладі	  батьки	  отримують	  
електронною	  поштою,	  також	  вони	  будуть	  розміщені	  на	  веб-‐сайті.	  Будь	  ласка	  повідомте	  директора	  
чи	  вчителя	  (контактну	  інформацію	  можна	  знайти	  в	  кінці	  цього	  документу)	  про	  те,	  що	  ваша	  дитина	  
буде	  відсутня	  на	  занятті	  з	  будь-‐якої	  причини.	  
	  
У	  нас	  є	  20-‐тихвилинна	  перерва	  на	  перекуску,	  яка	  починається	  об	  11	  годині.	  Батьки	  приносять	  їжу	  за	  
графіком,	  який	  заповнюється	  кожною	  сім'єю	  (за	  винятком	  викладачів,	  діти	  яких	  відвідують	  школу).	  
Перекуска	  приноситься	  кожною	  сім'єю	  двіччі.	  У	  випадку,	  якщо	  залишаються	  відкриті	  дні,	  то	  
відповідальна	  сім'я	  буде	  призначена	  додатково.	  	  
	  
Будь	  ласка,	  не	  приносьте	  їжу	  в	  приготуванні	  якої	  використовуються	  горіхи,	  риба	  чи	  молюски.	  Не	  
приносьте	  солодкої	  газованої	  води,	  тільки	  просту	  воду	  або	  соки.	  Бажано	  приносити	  великі	  пакети	  
соку,	  які	  є	  дешевшими	  і	  в	  школі	  завжди	  є	  в	  наявності	  стаканчики.	  Будь	  ласка,	  оберіть	  дату	  свого	  
чергування	  і	  запишіться	  в	  графіку	  на	  шкільній	  дошці	  оголошень.	  Якщо	  ви	  не	  зможете	  принести	  
перекуску	  в	  обраний	  вами	  день,	  будь	  ласка	  домовтеся	  про	  підміну	  з	  кимось	  з	  інших	  батьків.	  
Людина,	  яка	  приносить	  перекуску	  повинна	  помити	  столи	  та	  лавки	  на	  вулиці.	  	  
	  
Традиційно	  батьки	  іменинників	  приносять	  торт	  і	  свічки	  під	  час	  перекуски,	  яка	  починається	  після	  
того,	  як	  всі	  діти	  зберуться	  разом	  і	  заспівають	  національний	  гімн	  України.	  Діти	  не	  повинні	  брати	  їжу	  
вниз,	  за	  винятком	  днів,	  коли	  погана	  погода.	  
	  
Об	  11:15	  дзвінок	  сигналізує	  кінець	  перерви/перекуски.	  Діти	  повинні	  прибрати	  за	  собою	  столи.	  
Вчителі	  збирають	  своїх	  учнів	  у	  класах,	  щоб	  відновити	  навчання	  об	  11:25	  ранку.	  
	  
Також	  існує	  щотижневе	  чергування	  протягом	  чотирьох	  годин	  в	  приміщенні	  школи.	  Обов'язки	  цієї	  
людини	  полягають	  у	  наступному:	  
	  
1.	  Копіювати	  те,	  що	  просять	  вчителі	  
2.	  Допомогти	  дитині,	  якщо	  вчитель	  просить	  про	  це	  
3.	  Розмістити	  два	  жовті	  знаки	  "Діти	  грають"	  на	  парковці,	  прибрати	  їх	  після	  перекуски	  
4.	  Закрити	  ворота	  між	  внутрішнім	  двориком	  і	  будинками	  
5.	  Контролювати	  дітей	  під	  час	  перекуски	  
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6.	  Контролювати	  дітей,	  коли	  вони	  виходять	  з	  класу	  під	  час	  навчання	  
7.	  Отримати	  підтвердження	  від	  кожного	  вчителя,	  що	  всі	  діти	  повернулися	  з	  перекуски	  
	  
Людина,	  яка	  чергує	  повинна	  звертати	  увагу	  на	  те,	  зо	  роблять	  діти,	  які	  люблять	  грати	  на	  парковці,	  а	  
також	  оберігати	  їх	  від	  вибігання	  на	  проїжджу	  частину	  дороги.	  	  
	  
Людина,	  яка	  приносить	  перекуску	  не	  може	  бути	  черговою	  у	  школі.	  
	  
Під	  час	  навчального	  часу	  людина,	  яка	  чергує	  повинна	  знаходитися	  в	  коридорі	  і	  допомагати	  всім	  
викладачам	  у	  разі	  потреби.	  Ця	  людина	  також	  повинна	  контролювати	  дітей,	  які	  мають	  намір	  піти	  
наверх.	  	  
	  
Школа	  готує	  різні	  виступи	  дітей	  протягом	  року:	  Різдво	  (Свято	  Миколая),	  День	  пам'яті	  Тараса	  
Шевченка,	  і	  День	  сім'ї.	  Дати	  цих	  подій	  можна	  знайти	  в	  календарі.	  Школа	  також	  може	  приймати	  
участь	  в	  інший	  подіях	  української	  общини.	  Дуже	  важливо,	  щоб	  усі	  діти	  приймали	  участь	  в	  цих	  
виступах.	  Це	  хороша	  мотивація	  для	  дітей	  вчити	  українські	  тексти	  та	  вірші.	  Якщо	  ваша	  дитина	  не	  
може	  прийняти	  участь	  у	  будь-‐якому	  з	  цих	  виступів,	  повідомте,	  будь	  ласка,	  про	  це	  директора,	  
музичного	  керівника	  чи	  голову	  батьківського	  комітету.	  Незалежно	  від	  того	  чи	  буде	  ваша	  дитина	  
брати	  участь	  у	  тому	  чи	  іншому	  виступі	  -‐	  вивчення	  слів	  до	  пісень	  є	  частиною	  домашньої	  роботи	  
від	  Рідної	  школи.	  	  
	  
У	  випадку,	  якщо	  дитина	  отримала	  поранення	  або	  зникла	  під	  час	  перебування	  в	  школі,	  Рідна	  школа	  
та	  всі	  співробітники	  не	  несуть	  відповідальності	  за	  це.	  Батьки/опікуни	  є	  відповідальними	  за	  
дитиною.	  
	  
____________________________	  Підпис	  батьків/опікунів	  
	  
Батьки	  повинні	  покинути	  класні	  кімнати	  в	  момент,	  коли	  починається	  заняття.	  
	  
Будь	  ласка,	  переконайтеся,	  що	  ваша	  дитина	  висипається	  напередодні	  в	  п'ятницю	  перед	  
походом	  в	  Рідну	  Школу.	  Дитина	  краще	  вчиться	  і	  насолоджувається	  навчанням,	  коли	  добре	  
відпочиває!	  Педіатри	  рекомендують	  дітям	  від	  5	  до	  12	  років	  спати	  від	  10	  до	  11	  годин	  на	  добу.	  
Дошкільнята	  повинні	  спати	  від	  11	  до	  13	  годин.	  Для	  підлітків	  ідеальними	  є	  від	  8,5	  до	  9,25	  годин.	  
	  
В	  Рідній	  школі	  є	  курси	  української	  мови	  для	  дорослих.	  Більш	  детальну	  інформацію	  можна	  
отримати	  у	  директора.	  
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Фінансові	  питання	  
	  
Оплату	  за	  навчання	  можливо	  вносити	  кожні	  півроку	  чи	  раз	  на	  рік.	  
1.	  Якщо	  обраний	  річний	  контракт,	  то	  вартість	  є	  наступною:	  
*	  $550	  за	  одну	  дитину	  або	  $850	  за	  двох	  дітей.	  Оплатити	  можна	  готівкою,	  кредитною	  картою	  чи	  
чеком.	  
*	  Оплата	  може	  бути	  проведена	  двома	  рівними	  частинами	  в	  розмірі	  $275	  ($425	  за	  двох)	  до	  6	  
вересня	  2014	  і	  другий	  платіж	  до	  10	  січня	  2015.	  
	  
*	  Існує	  також	  реєстраційний	  внесок	  $30	  за	  кожну	  дитину.	  
Для	  тих,	  хто	  має	  змогу	  проплачувати	  шкільний	  збір	  щомісяця,	  він	  складатиме	  $55/місяць	  за	  одну	  
дитину	  і	  $85/місяць	  за	  двох,	  починаючи	  оплату	  з	  першого	  місяця	  навчального	  року.	  Це	  питання	  
повинно	  бути	  окремо	  обговорене	  з	  бухгалтером	  Рідної	  школи.	  
*	  Додаткова	  оплата	  в	  $30	  у	  випадку,	  якщо	  чек	  повернув	  банк	  незалежно	  від	  причини	  повернення	  
чеку.	  
*	  Можуть	  бути	  додаткові	  оплати	  за	  підручники.	  
*	  Платежі	  кредитною	  картою	  за	  навчання	  коригуються	  так,	  щоб	  покрити	  збір	  банку	  (2.75%)	  
Повернення	  коштів	  не	  відбувається	  ні	  за	  яких	  обставин.	  Відсутніть	  дитини	  в	  Рідній	  школі	  з	  будь-‐
якої	  причини	  не	  впливає	  на	  оплату	  за	  навчання.	  
У	  випадкау	  звернення	  до	  колекторської	  агенції,	  сторона,	  проти	  якої	  відбулося	  звернення	  
оплачує	  всі	  витрати	  з	  цього	  приводу.	  
	  
________________________	  Підпис	  батьків	  /	  опікунів	  
	  
Якщо	  обраний	  контракт	  на	  півроку,	  то	  вартість	  є	  наступною:	  
*	  $275	  за	  одну	  дитину	  або	  $425	  за	  двох	  дітей.	  Оплатити	  можна	  готівкою,	  кредитною	  картою	  чи	  
чеком.	  
*	  Оплата	  може	  бути	  проведена	  двома	  рівними	  частинами	  в	  розмірі	  $275	  ($425	  за	  двох)	  до	  6	  
вересня	  2014	  і	  другий	  платіж	  до	  10	  січня	  2015.	  
*	  Існує	  також	  реєстраційний	  внесок	  $30	  за	  кожну	  дитину.	  
*	  Додаткова	  оплата	  в	  $30	  у	  випадку,	  якщо	  чек	  повернув	  банк	  незалежно	  від	  причини	  повернення	  
чеку.	  
*	  Можуть	  бути	  додаткові	  оплати	  за	  підручники.	  
*	  Платежі	  кредитною	  картою	  за	  навчання	  коригуються	  так,	  щоб	  покрити	  збір	  банку	  (2.75%)	  
Повернення	  коштів	  не	  відбувається	  ні	  за	  яких	  обставин.	  Відсутніть	  дитини	  в	  Рідній	  школі	  з	  будь-‐
якої	  причини	  не	  впливає	  на	  оплату	  за	  навчання.	  
У	  випадкау	  звернення	  до	  колекторської	  агенції,	  сторона,	  проти	  якої	  відбулося	  звернення	  
оплачує	  всі	  витрати	  з	  цього	  приводу.	  
	  
____________________________	  Підпис	  батьків/опікунів	  
	  
	  
Вчителі	  та	  директор	  отримують	  заробітню	  плату	  в	  розмірі	  $18/годину,	  а	  також	  бонуси	  в	  розмірі	  $50	  
на	  Різдво	  та	  на	  випускний	  день.	  Бухгалтер	  отримує	  річну	  оплату	  у	  розмірі	  $500.	  Оплата	  
здійснюється	  чеком	  або	  прямим	  депозитом	  щомісяця.	  
	  
Додаткова	  оплата	  в	  $20	  буде	  братися	  з	  сім'ї,	  яка	  хоче	  подарувати	  своїй	  дитині	  більше	  одного	  
подарунка	  на	  День	  Святого	  Миколая.	  
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Шкільні	  матеріали	  
	  
Шкільні	  матеріали	  (книги,	  диски	  і	  т.д.)	  доступні	  для	  використання	  щотижня.	  Лист	  отримання	  
потрібно	  підписати	  у	  директора.	  У	  разі	  випадкового	  пошкодження	  або	  втрати	  матеріалів,	  батьки	  
погоджуються	  сплатити	  повну	  вартість,	  яка	  зазначена	  в	  листі	  отримання.	  
	  
Протидискримінаційна	  політика	  
	  
Рідна	  школа	  приймає	  учнів	  будь-‐якої	  раси,	  кольору	  шкіри,	  національного	  та	  етнічного	  походження	  
з	  дотриманням	  всіх	  прав,	  привілеїв,	  програм	  і	  заходів,	  які	  доступні	  для	  учнів	  у	  школі.	  Не	  
допускається	  дискримінація	  на	  основі	  раси,	  кольору	  шкіри,	  національного	  та	  етнічного	  
походження	  в	  освітній	  політиці,	  політиці	  прийому,	  отримання	  стипендій	  та	  програм	  кредитування,	  
а	  також	  протягом	  проведення	  спортивних	  чи	  інших	  шкільних	  програм.	  
	  
Питання	  безпеки	  
	  
В	  приміщенні	  школи	  є	  аптечка,	  яка	  знаходиться	  на	  верхній	  полиці	  шафи;	  двері	  якої	  позначені	  
наліпкою	  з	  червоним	  хрестом.	  Якщо	  ваша	  дитина	  має	  якісь	  проблеми	  зі	  здоров'ям	  (харчові	  алергії,	  
алергія	  на	  ліки,	  і	  т.д.),	  будь	  ласка,	  попередьте	  про	  це	  працівників	  школи	  в	  письмовому	  вигляді.	  Ми	  
повинні	  мати	  таку	  інформацію	  для	  того,	  щоб	  ваша	  дитина	  почувала	  себе	  добре.	  Будь	  ласка,	  
переконайтеся,	  що	  ваша	  дитина	  має	  всі	  потрібні	  вакцинації.	  
	  
В	  школі	  існує	  план	  евакуації	  під	  час	  землетрусу	  і	  кожен	  з	  учителів	  проінструктований	  як	  діяти	  у	  
цьому	  випадку.	  	  
	  
Додаткові	  заняття	  
	  
В	  Українському	  культурному	  центрі	  існує	  школа	  танцю	  та	  живопису.	  Вона	  починає	  свою	  роботу	  по	  
суботах	  в	  1:30	  після	  обіду.	  Мінімальний	  вік	  зарахування	  в	  танцювальні	  класи	  є	  6	  років.	  За	  
додатковою	  інформацією	  звертайтеся	  до	  директора	  Української	  мистецької	  студії.	  	  
Пласт	  також	  відбувається	  після	  занять	  в	  Рідній	  школі.	  В	  ті	  суботи,	  коли	  відбувається	  Пласт	  навчання	  
в	  школі	  закінчується	  в	  12:45	  після	  обіду.	  За	  додатковою	  інформацією	  звертайтеся	  директора	  
організації	  Пласт.	  
	  
Дисципліна	  
	  
Учні	  повинні	  прийти	  в	  клас	  вчасно	  із	  виконаним	  домашнім	  завданням,	  а	  також	  з	  повагою	  
ставитися	  до	  вчителів	  і	  директора.	  Електронні	  пристрої	  є	  забороненими	  для	  використання	  під	  
час	  навчального	  часу.	  Батьки	  є	  відповідальними	  за	  те,	  що	  всі	  електронні	  пристрої	  залишаються	  в	  
машині	  і	  не	  беруться	  до	  навчальних	  класів	  Рідної	  школи.	  Якщо	  дитина	  буде	  викоритовувати	  
електронний	  пристрій	  під	  час	  навчання,	  включаючи	  час	  закуски,	  пристрій	  буде	  закрито	  під	  замком	  
учителем	  чи	  директором,	  і	  буде	  повернений	  батькам	  після	  закінчення	  школи	  о	  1	  годині	  після	  
обіду.	  Рідна	  Школа	  не	  несе	  відповідальності	  за	  втрату	  будь-‐яких	  електронних	  пристроїв,	  під	  
замком	  чи	  ні.	  
	  
____________________________	  Підпис	  батьків/опікунів	  
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Покарання	  можуть	  бути	  використані	  для	  дисциплінарних	  заходів.	  Тілесні	  покарання	  не	  дозволені	  
вчителям	  і	  батькам	  у	  відношенні	  до	  учнів.	  Учні,	  батьки	  чи	  вчителі	  можуть	  бути	  вигнані	  зі	  школи	  за	  
лихослів'я	  або	  агресивну/нешанобливу	  поведінку.	  У	  разі	  крадіжки	  дитиною,	  батьками	  або	  
вчителем	  є	  вигнання	  зі	  школи	  на	  підставі	  рішення	  ради	  Рідної	  школи	  ради	  після	  розгляду	  фактів	  
стосовно	  кожного	  випадку.	  Батьки	  повинні	  інформувати	  Директора	  або	  Голову	  батьківського	  
комітету	  з	  дисциплінарних	  питань	  про	  дисциплінарні	  проблеми;	  вони	  не	  можуть	  застосовувати	  
покарання	  самостійно.	  Наша	  мета	  полягає	  в	  використанні	  методології,	  яка	  основана	  на	  
несоромній	  дисципліні.	  
	  
____________________________	  Підпис	  батьків/опікунів	  
	  
Адміністративні	  питання	  
	  
Повідомлення	  про	  зміни	  в	  існуючій	  політиці	  чи	  про	  прийняття	  нової	  політики	  будуть	  розіслані	  
електронною	  поштою	  батькам,	  а	  також	  розміщені	  на	  веб-‐сайті.	  Бюлетень	  директора	  про	  події	  в	  
школі	  розсилається	  електронною	  поштою	  всім	  батькам.	  Бюлетень	  не	  буде	  розісланий	  тільки	  при	  
хворобі	  чи	  поїздках	  директора.	  Є	  велике	  прохання	  до	  батьків	  читати	  бюлетень	  уважно	  і	  
відповідати	  на	  запитання	  у	  разі	  потреби.	  
	  
Якщо	  будь-‐який	  з	  ваших	  контактних	  даних	  змінився,	  будь	  ласка	  повідомте	  про	  це	  директора.	  	  
	  
Ваш	  підпис	  тут	  надає	  дозвіл	  Рідній	  Школі	  і	  персоналу	  на	  те,	  щоб	  інтерв'ю,	  фотографії,	  і	  фільми	  за	  
участі	  вашої	  дитини	  були	  розміщені	  на	  будь-‐яких	  документах,	  листівках,	  а	  також	  на	  зовнішніх	  
публікаціях.	  
	  
____________________________	  Підпис	  батьків/опікунів	  
	  
Перші	  батьківські	  збори	  відбуваються	  в	  перший	  день	  навчального	  року	  о	  10	  ранку.	  Вибори	  
посадових	  осіб	  на	  2015/2016	  навчальний	  рік	  пройдуть	  під	  час	  батьківських	  зборів	  в	  другу	  суботу	  
травня	  2015	  року.	  Виборні	  посади	  є	  наступними:	  директор,	  бухгалтер,	  секретар,	  Голова	  
батьківського	  комітету,	  і	  Комітет	  з	  аудиту	  (три	  члени).	  Члени	  Комітету	  з	  аудиту	  розпочнуть	  свою	  
роботу	  з	  7	  вересня	  2014	  року.	  На	  цей	  час	  бухгалтер	  дасть	  їм	  виписки	  з	  банківських	  рахунків	  за	  
попередній	  рік,	  книгу	  реєстрації,	  роздруківку	  чекової	  книжки,	  а	  також	  річний	  звіт.	  
	  
Батьківські	  збори	  в	  будь-‐який	  інший	  час	  можуть	  бути	  скликані	  батьками.	  Протокол	  зустрічі,	  
записаний	  секретарем,	  буде	  включений	  до	  щотижневого	  бюлетня	  батькам	  від	  директора.	  Зустріч	  
щодо	  планування	  будь-‐якої	  події,	  як	  Миколай,	  наприклад,	  може	  бути	  призначена	  за	  тиждень	  чи	  
два	  до	  події.	  
	  
Очікується,	  що	  кожна	  дитина	  бути	  приймати	  участь	  в	  прибиранні	  свого	  класу	  в	  кінці	  
навчального	  дня.	  Власник	  приміщення,	  Церква,	  наполягає,	  щоб	  їжу	  і	  напої	  не	  приносили	  в	  класи.	  
	  
Особливо,	  це	  стосується	  наймолодших	  учнів.	  Батьки	  повинні	  провести	  своїх	  дітей	  до	  туалету	  перед	  
початком	  навчання	  о	  9	  ранку.	  Діти	  повинні	  вміти	  користуватися	  туалетом	  для	  того,	  щоб	  навчатрися	  
у	  наймолодших	  класах.	  	  
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Ми	  просимо,	  щоб	  батьки	  запланували	  час	  протягом	  тижня	  для	  підготовки	  домашнього	  завдання.	  
Звертаємо	  вашу	  увагу,	  що	  ви	  не	  повинні	  робити	  завдання	  замість	  дитини.	  Ваша	  дитина	  все	  
повинна	  виконувати	  самостійно.	  Виконання	  не	  повинне	  бути	  ідеальним,	  це	  допоможе	  вчителям	  
краще	  побачити	  можливості	  вашої	  дитини.	  Іспити	  будуть	  проведені	  в	  грудні	  і	  травні.	  
	  
____________________________	  Підпис	  батьків/опікунів	  
	  
Церемонія	  вручення	  дипломів	  відбувається	  в	  день	  проведення	  Свята	  Родини.	  Сертифікати	  і	  
дипломи	  видаються	  в	  той	  же	  час.	  Їх	  відішлють	  поштою	  всім,	  хто	  не	  може	  бути	  присутнім	  на	  цьому	  
святі.	  
	  
Ми,	  батьки,	  даємо	  дозвіл	  на	  передачу	  нашої	  контактної	  інформації	  для	  цілей	  школи	  або	  всередині	  
школи.	  	  
	  
____________________________	  Підпис	  батьків/опікунів	  
	  
Річна	  книга	  знимок	  дітей	  складається	  протягом	  року.	  Замовлення	  приймаються	  весною.	  Будь	  
ласка,	  надсилайте	  будь-‐які	  знимки,	  які	  робите	  протягом	  концертів	  Рідної	  Школи,	  Пласту	  чи	  
Червоної	  Калини	  редакторам	  книги.	  
	  
Школа	  повністю	  утримується	  і	  керується	  за	  допомогою	  батьків.	  Ми,	  співробітники	  школи,	  з	  
повагою	  і	  захопленням	  ставимося	  до	  того	  як	  батьки	  залучають	  дітей	  до	  навчання	  у	  Рідній	  школі.	  
Відмова	  від	  вільної	  суботи	  показує	  велику	  пристрасть	  і	  відданість	  школі.	  Ми	  вдячні	  за	  будь-‐які	  
благодійні	  внески	  на	  користь	  школи.	  	  
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Контактна	  інформація	  для	  співробітників	  школи	  
	  
Директор	  і	  секретар:	  Ольга	  Попель	  818.523.6111	  OlgaPope@sbcglobal.net	  
	  
Члени	  батьківського	  комітету:	  Ольга	  Попель,	  Лариса	  Рейфель,	  Микола	  Швець,	  Ігор	  Кузик,	  Ігор	  
Ваврик,	  Богдан	  Олесніцький	  
	  
Музичний	  керівник:	  Ася	  Горська	  323.603.7766	  asyagorskaya@mail.ru	  
	  
Бухгалтер:	  Лариса	  Рейфель	  949.237.3437	  Laryssa@sbcglobal.net	  
	  
Голова	  батьківського	  комітету:	  Галина	  Бонд	  213.321.8729	  halyna@bnbfilms.com	  
	  
Комітет	  з	  аудиту	  2014/2015:	  Світлана	  Кузик,	  Аркадій	  Єлізаров,	  Микола	  Швець	  
	  
Директор	  Української	  Мистецької	  Студії:	  Ася	  Горська	  323.603.7766	  asyagorskaya@mail.ru	  
	  
Директор	  Пласту:	  Гануся	  Олесніцька	  908.884.9998	  aolesnicky@swatdoctor.com	  
	  
Редактори	  Книги	  Знимок:	  Лариса	  Рейфель	  949.237.3437	  Laryssa@sbcglobal.net;	  Вікторія	  Пенсак	  
818.231.4166	  victoriapencak@hotmail.com	  
	  
Я/ми,	  батько	  (-‐и)	  ,	  прочитав	  і	  зрозумів	  політику	  Рідна	  школи,	  Лос-‐Анджелес.	  Я	  збережу	  копію	  цього	  
документу	  для	  моїх	  записів.	  
	  
_____________________________________________________________________	  
Підпис	  Матері	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Імя	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Дата	  
	  
_____________________________________________________________________	  
Підпис	  Батька	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Імя	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Дата	  
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